
 

Dôvodová správa : 
 
Finančné oddelenie mesta predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi, 
v zmysle VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v platnom znení , 
žiadosti týkajúce sa  prenájom nehnuteľného majetku: 
 
l. Žiadosť o uzatvorenie Dodatku k nájomnej zmluve ev.č. 4/2/NZ-2/2010 
     Uznesením č. 275/2009 zo dňa 15. a 16. 12.2009 Mestské zastupiteľstvo v Seredi schválilo 
prenájom pozemku spoločnosti REBOD SK, a.s. za účelom realizácie výstavby asfaltovej 
cestnej komunikácie – prístupovej cesty, ktorá bude spájať „Priemyselný park – logistické 
centrum a ľahká priemyselná výroba“ s verejnou komunikáciou číslo I/62, resp. ktorá sa bude 
v tomto priemyselnom parku nachádzať, a ktorá bude následne prevádzkovaná (vrátane 
príslušnej správy, údržby a opráv) ako verejná cestná komunikácia (ďalej ako „Prístupová 
cesta“). 
  Spoločnosť REBOD SK, a.s., požiadala o uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve   z dôvodu, 
 zmeny územného plánu, na základe ktorej bol vypracovaný nový geometrický plán,  zapísaný 
do katastra nehnuteľností. Na základe uvedeného je potrebné zosúladiť premet nájmu  so 
stavom zapísaným v KN. 
     Zároveň požiadali o prehodnotenie ceny nájmu s odvolaním sa na verejný charakter novej 
komunikácie zo súčasnej ceny 0,404 €/m2/rok na   0,2 €/m2/rok. 
 
 
2. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy  
    Spoločnosť REBOD SK, a.s., požiadala o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta, parciel 
registra „C“, vo výmere 1.386 m2, v k.ú. Sereď, za účelom realizácie výstavby cestnej 
komunikácie  v rámci stavby „Priemyselného parku – logistického centra“, ktorá bude 
následne prevádzkovaná (vrátane príslušnej správy, údržby a opráv) ako verejná cestná 
komunikácia.       
     Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov určuje spôsob  
prenajímania majetku mesta, a to obchodnou verejnou súťažou, dobrovoľnou dražbou ,  priamym 
nájmom, prípadne  uplatnením výnimočného postupu v zmysle §9a, ods.9, písm. c) citovaného zákona, 
v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov. Dôvodom osobitného zreteľa je  rozvoj priemyselného parku 
a vybudovanie cesty v súlade s platnou ÚPD mesta, ktorá  definuje dotknuté územie  ako plochy 
a bloky výroby, výrobných služieb logistických centier a stavebnej výroby. Detailnejšia charakteristika 
ich formuluje ako časti plôch a koridorov verejného dopravného vybavenia a inžinierskych sietí. 
     Zároveň požiadali o stanovenie ceny nájmu vo výške 0,2 €/m2/rok. 
 
     V zmysle VZN č.1/2006 v znení neskorších zmien a dodatkov je minimálna cena  za nájom 
pozemkov vo vlastníctve mesta za účelom budovania komunikácie 0,332 €/m2/rok.  
 
Stanovisko odborných útvarov: 
Pretože sa jedná o pozemky, ktoré sú parciálnou súčasťou koridorov cestnej siete a technickej 
infraštruktúry v rámci stavby „priemyselný park – logistické centrum“ – odporúčajú MsZ 
žiadostiam vyhovieť. 
 


